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أزرق الشباب لتحسين 
مركزه أمام الهند

رّد على من أراد إيقاف الدعم عنه

العازمي يظفر بفضية آسيا في 800م

 »األولمبي« بتجربة ثانية أمام سنغافورةميداليتان للكويت في »آسيوية الجودو«

 مبارك الخالدي
يختتم ازرق الشباب في الساعة الـ 4 عصر اليوم مبارياته في اطار 
منافسات املجموعة الثالثة ضمن التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس 
آســــيا 2010 واملقامة في مدينة اربيل العراقية بلقاء املنتخب الهندي.  
ويسعى ازرق الشباب لتحسني مركزه بعد ان جمع 5 نقاط في املركز 
الثالث، خلف املنتخبني املتأهلني العراق والسعودية )10( نقاط لكل 
منهما. وكان منتخبنا قد فاز على افغانستان 4 -1، وتعادل مع عمان 

1-1، والعراق 0-0، وخسر من السعودية 1-0.

حقق العداء محمد العازمي امليدالية الفضية لســـباق 800 متر 
في بطولة آســـيا أللعاب القوى املقامـــة مبدينة غوانزو الصينية 
وحصل على املركز األول العداء اإليراني ســـجاد مراد الذي سجل 
زمنـــا قدره 1.48.62 بينما متكن العازمي من حتقيق املركز الثاني 
بزمن قـــدره 1.48.80 وجاء العراقي عدنان طعيس باملركز الثالث 
وحقق زمنا قدره 1.49.00 ليواصل بطلنا العازمي حتقيق النتائج 
اجليدة فـــي مختلف البطوالت حيث هذه ثالـــث ميدالية يحصل 
عليهـــا منذ عودته من اإلصابة التي حلقت به ببطولة العالم التي 
اقيمت في أغسطس املاضي، حيث استطاع ان يحصل على املركز 
الثاني وامليدالية الفضية في البطولة العربية األخيرة التي أقيمت 
في ســـورية وبطولة آسيا للصاالت املغلقة التي سجل فيها رقما 
كويتيا جديـــدا. وقال العازمي عن حصوله على املركز الثاني في 
بطولة آسيا: هو رد على من أراد إيقاف الدعم املعنوي عني حيث 
قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة في قرار سابق إيقاف الدعم 
املعنوي عني على الرغم من إصابتي وهذا حق مشروع لهم إذا لم 
أحقق اإلجنازات، لكن أن أحقق املركز الثاني على مســـتوى آسيا 
هو اكبر وأبلغ رد، لكن ان يتم إيقاف الدعم املعنوي فهذا األمر غير 
مقبـــول بتاتا فأنا كويتي وابن البلد وال يوجد احد لديه احلق به 
حيث تأثرت بقرار الهيئة انها ســـتوقف الدعم املعنوي عني وهذا 
األمر محزن بصراحة من جهة، فمن املفترض ان تكون هي السند 

احلقيقي لنا في جميع البطوالت.

أحرز العبـــو منتخب الكويت للجـــودو ميداليتني فضية 
وبرونزية في البطولة اآلسيوية الثالثة لألشبال التي اختتمت 

على مالعب جونيه شرق بيروت.
وقال امني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر الشراد 
لـ »كونا« ان جراح الظفيري أحرز ميدالية فضية، فيما حقق 
محمد مرزوق البرونزية. واشـــار الى ان البطولة اآلسيوية 
الـ 10 للناشـــئني بدأت امس وتختتم اليوم، ويخوض خاللها 
املنتخب الوطني منافسات قوية مع كوريا اجلنوبية واليابان 

والصني وإيران.

 مبارك الخالدي
يخوض منتخبنا االوملبي جتربته الودية الثانية امام املنتخب 
السنغافوري ظهر اليوم على ستاد بيشان في ختام املعسكر التدريبي 
في سنغافورة. وكان االزرق قد فاز في مباراته االولى على نظيره 

السنغافوري بثالثية نظيفة، بعد ان قدم عرضا جيدا.
ويحاول اجلهازان الفني واالداري لالزرق االوملبي، ادخال الالعبني 
في اجواء املنافســـات الدولية، في مستهل برنامج متكامل يشمل 
مباريات امام منتخبات عمان واالردن في يناير وفبراير املقبلني.

ومن املقـــرر ان تعود بعثة املنتخب الى البالد صباح غد، بعد 
انتهاء املعسكر الذي استمر أسبوعا.

الفراعنة فازوا بهدفين.. وجّرّوا الجزائر إلى السودان
»النسور الممتازة« طارت إلى كأس العالم عبر فضاء تونس.. والكاميرون تأهلت

)ا.پ( املهاجم املصري محمد زيدان متخطيا اجلزائري نذير بلحاج 

أنقـــذ املهاجم عمـــاد متعب 
املنتخـــب املصري من اخلروج 
صفر اليدين من تصفيات كأس 
العالم 2010 في جنوب أفريقيا 
وجدد أمل الفراعنة في التأهل الى 
النهائيات بعدما قاده للفوز على 
ضيفه اجلزائري 2-0 امس في 
اجلولة السادسة واألخيرة من 
املجموعة الثالثة في التصفيات 

األفريقية.
ويلتقـــي املنتخبـــان يوم 
األربعاء املقبل في مباراة فاصلة 
في العاصمة السودانية اخلرطوم 
إلى  على بطاقة هذه املجموعة 

النهائيات.
وكان املنتخب اجلزائري في 
طريقه ليكمـــل عقد املنتخبات 
األفريقية املتأهلة لنهائيات كأس 
العالم 2010، حيث ظلت النتيجة 
هي تقدم املنتخب املصري 0-1 
حتى الدقيقة اخلامسة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.
ولكن متعب قضى على آمال 
اجلزائريني وسجل الهدف الثاني 
بضربة رأس رائعة في الدقيقة 
اخلامسة من الوقت بدل الضائع 
للمبـــاراة، ليوجه صفعة قوية 

إلى املنتخب اجلزائري.
وجتمـــد رصيـــد املنتخب 
اجلزائري عند 13 نقطة، وتساوى 
في كل شيء مع نظيره املصري 
ليلجـــأ الفريقان الـــى املباراة 

الفاصلة.
وكان املنتخب املصري بحاجة 
إلى الفوز بثالثة أهداف على األقل 
للتأهل إلى النهائيات أو الفوز 
بفارق هدفني ليلجأ إلى املباراة 
أو  التعادل  الفاصلة بينما كان 
الهزمية بفارق هدف واحد كافيني 

للمنتخب اجلزائري.
وفشـــل املنتخب اجلزائري 
الثأر من نظيـــره املصري  في 
الذي بدد آماله سابقا في بلوغ 
كأس العالم عام 1990 بإيطاليا 
في موقعة حاسمة مشابهة على 

نفس الستاد.
وســـجل عمـــرو زكي هدف 
الثانية،  الدقيقـــة  فـــي  التقدم 
لكن املنتخب املصري فشل في 
استغالل تقدمه مبكرا لتحقيق 
الفوز الذي يريده ومنح الفرصة 
للضيوف الكتساب الثقة وإضاعة 
البديل متعب  الوقت حتى بدد 

آمال اجلزائريني.

منهزمـــة 0 - 1، كانت ضامنة 
لتأهلها الى النهائيات في وقت من 
اوقات مباراة نيجيريا وكينيا، 
وحتديدا حتى الدقيقة 82 عندما 
جنحت كينيا في ادراك التعادل 
عبر ويتينديه )79(، لكن الكلمة 
االخيرة كانت ملهاجم ڤولفسبورغ 
االملاني اوبافيمي مارتينيز الذي 
فرض نفســـه جنمـــا للمباراة 
بتسجيله هدفني اغالهما هدف 

الفوز في الدقيقة 83.
وفاجأت كينيا ضيوفها بهدف 
مبكر ســـجله مهاجم اوكسير 
الفرنســـي اوليتش في الدقيقة 
16، لكـــن نيجيريا جنحت في 
تسجيل هدفني في 3 دقائق مطلع 
الشوط الثاني، عبر مارتنز )62( 
ايڤرتـــون االجنليزي  ومهاجم 

ياكوبو )65(.
ومرة أخـــرى فاجأت كينيا 
التعادل، حمل  الضيوف بهدف 
توقيع ويتينديـــه في الدقيقة 
79، قبـــل ان يطمئن مارتينيز 
»النسور املمتازة« بهدف ثالث 

في الدقيقة 83.

الكاميرون الى كأس العالم

وبلـــغ املنتخب الكاميروني 
نهائيات املونديال للمرة السادسة 
فـــي تاريخه بعـــد تغلبه على 
مضيفه املغرب 2-0 امس في فاس 
في اجلولة السادسة واالخيرة 
الدور  من املجموعة االولى في 

الثالث احلاسم للتصفيات.
وســـجل بيار ويبـــو )18( 
وصامويـــل ايتـــو )52( هدفي 

املباراة.
وهو الفوز الرابع للكاميرون 
لترفع رصيدها الـــى 13 نقطة 
في الصدارة بفارق 4 نقاط عن 

الغابون )الثانية(.
وتأهلت الكاميرون والغابون 
وتوغو الى نهائيات كأس االمم 
االفريقية، فيمـــا خرج املغرب 
الوفاض بعدمـــا تلقى  خالـــي 
هزميته الثالثة ليتجمد رصيده 

عند 3 نقاط.
يذكـــر ان افضـــل نتيجـــة 
النهائيـــات  فـــي  للكاميـــرون 
كانـــت وصولها الى ربع نهائي 
مونديال 1990 في ايطاليا بقيادة 
اســـطورتها روجيه ميال، فيما 
خرجت من الدور في مشاركاتها 
االربع االخرى اعوام 1982 و1994 

و1998 و 2002.

بقوة لبلوغ النهائيات، وكانت 
بحاجة الى الفوز فقط لتحقيق 
هذا االجناز بغـــض النظر عن 
نتيجة مباراة نيجيريا، بيد ان 
االخيرة جنحت في كسب 3 نقاط 
ثمينة من مضيفتها كينيا وبلغت 

النهائيات.
وحتـــى عندما كانت تونس 

رصيدها الى 12 نقطة مقابل 11 
لتونس التي اهدرت فرصة بلوغ 
النهائيات للمـــرة الرابعة على 
التوالي واخلامسة في تاريخها 
بعـــد عام 1978 فـــي االرجنتني 
و1998 )فرنسا( و2002 )كوريا 
اجلنوبيـــة واليابـــان( و2006 

)املانيا(.

الثانية في الدور الثالث احلاسم 
من التصفيات املشتركة املؤهلة 
الـــى نهائيـــات املونديال وامم 
افريقيا اللتني تستضيفهما عام 
2010 جنوب افريقيا وانغوال على 

التوالي.
وسجل اوبافيمي مارتينيز 
)62 و83( واييغبينـــي ياكوبو 

في املقابل، عوضت نيجيريا 
غيابهـــا عـــن مونديـــال 2006 
وحجزت بطاقتها للمرة الرابعة 
في تاريخها بعـــد 1994 و1998 
عندما وصلت الـــى الدور ثمن 
النسختني، و2002  النهائي في 

حني خرجت من الدور االول.
وكانـــت تونس مرشـــحة 

)65( اهداف نيجيريا، ودينيس 
اوليتـــش )16( وآلن ويتينديه 
)78( هدفي كينيا. وفي الثانية، 
سجل داريو هدف املباراة الوحيد 
ليهدي بالده بطاقة التأهل الى 

نهائيات كأس االمم االفريقية.
وانتزعـــت نيجيريا صدارة 
املجموعة من تونس بعدما رفعت 

تأهل نيجيريا

وتأهلت نيجيريا الى مونديال 
جنوب افريقيا بعد فوزها على 
مضيفتها كينيا 3 - 2 وخسارة 
تونس امام مضيفتها موزمبيق 
0 - 1 امس في اجلولة السادسة 
االخيرة من منافسات املجموعة 

القادسية حليف إستراتيجي 
لمعرض المستلزمات الرياضية

أعلن نــــادي القادســــية عن 
دخوله كحليف استراتيجي في 
معرض املســــتلزمات الرياضية 
األول الذي ينطلق من 23 الى 26 
ديسمبر القادم حتت رعاية رئيس 
نادي القادسية الشيخ طالل الفهد 
وتنظمه شركة اخلليج للمعارض 
وشركة »جاينكس«. وبهذا املناسبة 
صرح قيس العلي مدير عام شركة 
اخلليج للمعارض بان املعرض 
سيحمل أفكارا متميزة وجديدة 
من حيث الشكل واحلجم ويختلف 
عن كثير من املعارض التقليدية 
املتعارف عليها فاملســــتلزمات 
الرياضية بصفة عامة تعاني في 
الكويت مــــن قلة االهتمام وعدم 
االكتراث مبنتجاتها التي تشمل 
جوانب حياة اإلنســــان بالرغم 
من أنها فــــي دول كثيرة تعتبر 
جزءا هاما من الدخل القومي ألنها 
أضحت صناعــــة قوية وجتارة 
كبيرة تدر ارباحــــا عدة لدولها 
فدخول نادي القادسية كحليف 
استراتيجي للمعرض سيعطي 

املعــــرض متيزا وتفــــردا حيث 
النادي نشاطات جديدة  سيقدم 
طوال فترة املعرض مع حضور 
جنومه الستقبال الزائرين وتقدمي 
هدايــــا متنوعة للجمهور الكرمي 
الزائر للمعرض. وأكد العلي ان 
نشاطات املعرض ستكون مختلفة 
ومغايرة عما سبق من معارض 
وستحمل مفاجآت عدة سيعلن 
عنها في وقتها الن الهدف من إقامة 
الرياضية  معرض للمستلزمات 
في الكويت هو تنمية اإلنســــان 
وزيادة قدراته اإلنتاجية والعمل 
أيضا على زيادة الوعي الصحي 
لديه عن طريق الرياضة وتعريفه 
باملنتجات الرياضية التي تكون 
صحية وصديقــــة للبيئة وغير 
مكلفة اقتصاديا في ذات الوقت 
وتعريفه باملنتجات الضارة كذلك 
فاملعارض هي األداة التسويقية 
القوية للسوق واحملرك الفعلي 
له لذلــــك يجب العمل على إبقاء 
تلك األداة على نفس مســــتوى 

القوة.

ناصر الشرهان يتسلم عقد »جاينكس« من قيس العلي

البرازيل تفوقت على إنجلترا ودياً في الدوحة 

)ا.پ( املهاجم االجنليزي وين روني محشورا بني العبي املنتخب البرازيلي 

حسمت البرازيل مباراة القمة 
الودية في كرة القدم مع اجنلترا 
1-0 امس على ســــتاد خليفة 
الدولي فــــي الدوحة امام نحو 
50 الف متفرج. وسجل نيلمار 
هدف الفوز في الدقيقة 47. يذكر 
ان املنتخبني كانا ضمنا تأهلهما 
الى نهائيات مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.
البرازيل،  وكان منتخــــب 
صاحب الرقم القياســــي بعدد 
مرات الفوز بكأس العالم برصيد 
5 القاب آخرها عام 2002، اول 
املتأهلني من اميركا اجلنوبية 
الــــى املونديال املقبــــل بقيادة 
مدربه وجنمه السابق كارلوس 
اما منتخــــب اجنلترا  دونغا. 
السادســــة  فتصدر املجموعة 
مــــن التصفيــــات االوروبيــــة 
بسهولة بقيادة مدربه االيطالي 
فابيــــو كابيللو وبفارق مريح 
عــــن منتخــــب اوكرانيا اقرب 

منافسيه.
وتأتي املباراة في اطار اتفاق 
بــــني املنتخبني علــــى خوض 
لقاءين، تعادال في االول 1-1عام 
2007 مبناسبة تدشني ملعب 

»وميبلي«.
وتواجه املنتخبان في 22 
مبــــاراة قبل امس، 18 وديا و4 
رسميا، وفي املباريات الودية 
البرازيل 7 مرات مقابل  فازت 
3 الجنلترا، وســــيطر التعادل 
فــــي املواجهات االخــــرى، اما 
الرسمية ففازت  املباريات  في 
البرازيل 3 مرات، وانتهت الرابعة 
0-0، وهي كانت االولى بينهما 
في الــــدور االول من مونديال 

1958 في السويد.
ســــيطر احلماس على اداء 
املنتخبــــني في بدايــــة املباراة 
وهو ما اثر على اجلانب الفني، 
حيث حاول املنتخب االجنليزي 
الضغط بقيادة واين روني، في 
حني سعى املنتخب البرازيلي 
الى اســــتغالل مهارات جنومه 
الســــيما كاكا ولويس فابيانو 

للوصول الى املرمى.
الفرصــــة االولى  وكانــــت 
اجنليزيــــة من كــــرة عرضية 
وصلت الى رأس روني فتابعها 

قوية فوق العارضة مباشــــرة 
)25(، وبعــــد 5 دقائق، انطلق 
ميلو متخطيــــا الدفاع قبل ان 
يســــدد كرة قوية في احضان 

احلارس االجنليزي.
وكثف البرازيليون هجماتهم 
في بداية الشوط الثاني وجنحوا 
في هز الشباك بعد مرور دقيقتني 

فقط من كرة امامية مررها ايالنو 
من وســــط امللعب الى نيلمار 
عند عالمة ركلة اجلزاء فخطفها 
برأسه على يسار بن فوستر.

متاسك املنتخب االجنليزي 
بعد اهتزاز شباكه وحاول تنظيم 
صفوفــــه ومبادلة البرازيليني 
الهجمــــات. وكاد ويس براون 

يدفــــع ثمن خطــــأ قاتل عندما 
اراد اعادة الكرة الى بن فوستر 
فســــيطر عليها نيلمــــار لكنه 
تعرض الى العرقلة من احلارس 
داخل املنطقة فاحتسب احلكم 
القطري عبدالرحمن محمد ركلة 
جزاء انبرى لها لويس فابيانو 

وأطاح الكرة عاليا )56(.


